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2555   มีผู้เข้าสอบ 361  รูป สอบได้ 63
1479 สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ 19 จักรวรรดิราชาวาส กทม.
1480 พระมหาเกียรติขจร อภิวณฺโณ อะสงค์ 43 19 เทพลีลา กทม.
1481 พระมหามงคล มานิโต เวียนประโคน 43 17 เทพลีลา กทม.
1482 พระมหาอุทัย ฐานจาโร วรศรี 38 16 เทพลีลา กทม.
1483 พระมหาสมุทร โอภาโส อํ่าโพธิ์ 36 14 เทพลีลา กทม.
1484 พระมหาวิพล เปสโล จันทร์เทียน 45 10 เทพลีลา กทม.
1485 พระมหาวาสนา ธีรภทฺโท ปะกิเสนัง 27 5 เทพลีลา กทม.
1486 พระมหาสุธี วชิรุปมญาโณ พิสัยพันธ์ 24 2 เทพลีลา กทม.
1487 พระมหาศักดา ธมฺมิโก สุนันท์กิ่งเพชร 33 14 นรนาถสุนทริการาม กทม.
1488 พระมหาโสภา ภทฺทเมธี ดอกเข็ม 40 18 บพิตรพิมุข กทม.
1489 พระมหาวีรภัทร รตนปญฺโญ มีแก้ว 35 12 ชัยชนะสงคราม กทม.
1490 พระมหาคงธฤต กิตฺติโสภโณ แคว้งอินทร์ 29 9 น้อยนพคุณ กทม.
1491 พระมหาอริญชย์ ฐิติสิริ จันทะแสน 33 11 ปทุมคงคา กทม.
1492 พระมหาพิเชษฐ์ ปิยภาณี ขุนอินทร์ 31 11 พรหมวงศาราม กทม.
1493 พระมหาบุญเลี้ยง ญาณธีโร สุริพล 35 1 พรหมวงศาราม กทม.
1494 พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี ขันสิงห์ 26 5 พระเชตุพนฯ กทม.
1495 พระมหาวินัย วชิรเมธี ศรีทอง 34 12 มหาธาตุฯ กทม.
1496 พระมหาสุจินดา ธมฺมสโร สุระพินิจ 38 16 สร้อยทอง กทม.
1497 พระมหาปัญญา วรกฺขรญฺญ สุขสวัสด์ิ 25 4 สร้อยทอง กทม.
1498 พระมหาสุธีรชาติ ธีรธมฺมญฺญ ศรีโรจนานุรักษ์ 26 5 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1499 พระมหาวีระชัย ปญฺญาภิภู ชาวกล้า 24 2 สุทัศนเทพวราราม กทม.
1500 พระมหานิติสนธ์ คุณสํวโร พันธ์เจริญ 49 29 บางบัว กทม.
1501 พระมหามนัสพงษ์ อาภานนฺโท พิมพิศัย 33 10 คลองเตยใน กทม.
1502 พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ เสาหงษ์ 36 11 กัลยาณมิตร กทม.
1503 พระมหาภูวนาท มหาปทุโม ก้อนดินจี่ 36 14 กาญจนสิงหาสน์ กทม.
1504 พระมหาวงศ์ศักด์ิ อาภากโร กามขุนทด 38 18 ทองนพคุณ กทม.
1505 พระมหากฤษณลักษณ์ เขมงฺกโร เกิดสมบูรณ์ 42 22 ปากน้ํา กทม.
1506 พระมหาเทวา ญาณทสฺสี ททาศรี 29 9 ปากน้ํา กทม.
1507 พระมหาจรูญ อาภทฺธโร บัวศรี 27 6 ปากน้ํา กทม.
1508 พระมหานรินทร์ วรเมธี บุราคร 22 1 โมลีโลกยาราม กทม.
1509 พระมหาสุทธิพจน์ สุทฺธิเมธี พูลสวัสด์ิ 22 2 ชัยฉิมพลี คณะเขตบางแค
1510 พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ วงศ์พิทักษ์ 31 8 บัวขวัญ นนทบุรี



1511 พระมหาธนู ปญฺญวุฑฺโฒ พุดเกลี้ยง 34 13 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1512 พระมหาจารุวัตร จารุวตฺโต คําดี 27 6 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1513 พระมหาวีระ ธีรวํโส ตรวจนอก 24 4 ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
1514 พระมหาพิสูตน์ จนฺทวํโส พะนิรัมย์ 47 26 บางไผ่ นนทบุรี
1515 พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ ไตรรัตนานุสรณ์ 46 17 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1516 พระมหาธนา เตชธมฺโม วรรณสมยบูรณ์ 35 16 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1517 พระมหาอาคม สนฺติชโย เครือพิมาย 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1518 พระมหานรพล พลญฺชโย แสงเดช 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1519 พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย ชินธนานันท์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1520 สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย 21 พระธรรมกาย ปทุมธานี
1521 พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร บุตรดี 37 17 กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา
1522 พระมหาสรพงษ์ ชินปุตฺโต การุญ 33 11 ต้นสน อ่างทอง
1523 พระมหาจรูญ เขมกาโม ศรีงาม 52 33 ทับคล้อ พิจิตร
1524 สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร 20 พิพัฒน์มงคล สุโขทัย
1525 พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส พันโน 23 2 จองคํา ลําปาง
1526 พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส รัตนสันติ 23 1 จองคํา ลําปาง
1527 สามเณรพิจิตร หงษ์สิบสอง 21 จองคํา ลําปาง
1528 พระมหาสกล วิโรจนกิตฺติ สุระแหง 22 2 ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่
1529 พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ พรมสะอาด 35 13 มหาวนาราม อุบลราชธานี
1530 พระมหายุทธนา วรชโย ตุ้มอ่อน 23 3 พระธาตุพนม นครพนม
1531 พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญฺโญ เจริญรัมย์ 40 21 ศาลาลอย สุรินทร์
1532 พระมหาพิเชษฐ์ พุทฺธิสาโร พรมมา 23 2 ชัยมงคล ชลบุรี
1533 พระมหามานะ สุภาทโร มุ่งงาม 32 12 ห้วยจระเข้ นครปฐม
1534 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน หงษ์เตชะกุล 38 13 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1535 พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม รังทิสา 33 13 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1536 พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย อ่ึงปา 28 9 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
1537 พระมหาสุนทร อติเมโธ สงพราหมณ์ 38 12 บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
1538 พระมหาวิวัฒน์ ยสินฺธโร แก้วกลิ่น 35 15 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
1539 พระมหาพยอม ธมฺมรกฺขิตโต รุ่งฉายา 34 15 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
1540 พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ จันทมัตตุการ 35 12 หาดใหญ่สิตาราม สงขลา
1541 พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ พรหมวาส 39 16 ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี


